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ZONDAGSBRIEF 

 

 

Bloemen: 
De bloemengroet gaat vandaag naar .Mw. v d Linden, Maarten v Rossumweg 29  

en naar Dhr. en Mw. v Lonkhuijsen, Dorpstraat 32e . Het zou fijn zijn als een 

gemeentelid de bloemen wil wegbrengen.  U kunt zich na afloop van de dienst 

melden bij de koster. 

 

 

Collecte:    

1e Collecte: Kerk in Actie, Diaconaat: Op zaterdag 22 november komen hon-

derden diakenen bijeen op de Landelijke Diaconale dag, om ervaringen en inspi-

ratie op te doen voor hun diaconale werk. De collecte sluit aan bij het thema van 

deze dag, geënt op recht, gerechtigheid en het gebod je naaste lief te hebben. 

Met de opbrengst helpt Kerk in Actie diaconieën in steden met de instandhou-

ding van diaconale aanwezigheid in de stadswijken. Daar leven mensen in moei-

lijke situaties die diaconale aandacht nodig hebben. Een voorbeeld is het Haagse 

diaconale werk met inloophuizen, een raad en daadbalie en maaltijden 

 2e Collecte:  Plaatselijk kerkenwerk, waaronder ook de kosten vallen die nodig 

zijn voor het drukken van de zondagsbrieven en regelmatig bij  bijzondere dien-

sten de liturgieën.  
KND-collecte: Voor de cliënten van Philadelphia, die wonen in De Tuinen. 

 

 

Berichten uit de Gemeente: 

- Mw. J. Dorgelo-van Hilten, Rembrandtlaan 4, is vanwege een val opgenomen 

in Verzorgingshuis Amandelhof, Arnhemse Bovenweg 2, 3708 AB Zeist. 

 

 

 

JOP Basics: 

Vandaag is er JOP Basics voor de kinderen van groep 7 en 8. 

 

 

 

 

10.00 uur          
Predikant          : ds. Pieter Koekkoek 

Ouderling van dienst             : Nieke Meijer 

Diaken              : Frederika Haalboom 

Organist              : Berend van Surksum 

Lector    : Carolina van der Krans 

Koster               : Mary Vunderink 

Zingen    : Psalm 9:1,4,5 

     : Lied 561 

     : Lied 713:1,5 

1e Schriftlezing   : Ezechiël 34:  

     : Lied 23c 

2e Schriftlezing   : Matteus 25:31-46 

     : Acclamatie     

     : Lied 763 

     : Lied 362 

Voorbeden: 
Voorbeden kunnen worden gevraagd door middel van het voorbedenboek. Dit ligt gedurende 

de hele week op de lessenaar in de hal. Maak er gebruik van! 

 

 

 

 

18.30 uur  Geen Dienst 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten volgende week: 

Zondag  23 november 2014 Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

10.00 uur: ds. Pieter Koekkoek en ds. Dick Steenks 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar, in deze dienst worden de namen van de overledenen 

genoemd. Naast organist Berend van Surksum zal ook fluitiste Trees Meijer hieraan haar me-

dewerking verlenen. 

Collecte: In veel plaatselijke gemeenten is het gebruikelijk om op de laatste zondag van het 

kerkelijk jaar, de mensen te gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. Hun namen 

worden genoemd, zodat zij niet vergeten worden en een blijvende plek krijgen in onze herin-

nering. Juist omdat deze zondag duidelijk gericht is op het samenzijn in de eigen gemeente, is 

de opbrengst van de collecte bestemd voor het eigen plaatselijke gemeentewerk. De bestem-

ming van deze collecte wordt vastgesteld door de kerkenraad van uw gemeente.  

 

18.30 uur:    Ds. Dick Steenks Hof van Hedendienst        

 

           16 november 2014 

  Voorlaatste zondag van het kerkelijk jaar 



Informatie over   De Voorhof  gemeente:    www.pkndevoorhof.nl                                     
Redactie zondagsbrief : Ab & Marijke van den Pol  ‘t Schilt 26     E-mail: zondagsbrief@pkndevoorhof.nl                                                  

  Kopij voor donderdags 20.00 uur  s.v.p. 

 

St Maartenlunch: 
Zondag 16 november 2014 nodigt de taakgroep u uit voor een gezellig samenzijn met lunch, 

die in het teken staat van het feest van St. Maarten. Dit feest is het eerste lichtfeest (denk aan 

de lampion-nen), maar ook: elkaar zien, elkaar ontmoeten en met elkaar delen.  

Naast een ongedwongen samenzijn, is er ruimte om elkaar beter te leren kennen, misschien 

om elkaar iets mee te geven voor de rest van de dag of de week? We beginnen rond 12.15 uur 

na het koffie-drinken.  

Wanneer:zondag 16 november 2014  Waar: Catharinakerk, Woudenberg  

Aanvang lunch: circa 12.00 uur (na de koffie) 

In de hal verzamelen zich vandaag de mensen om gezellig lopend naar de Catharinakerk te 

gaan! 

 

 

Lezing prof. dr. M. Sarot over ‘het goede leven’: 
In het kader van het jaarthema “Kunst-zin-nig” spreekt prof. dr. Marcel Sarot over  “Het Goe-

de Leven, idealen van een goed leven in confrontatie met de tragiek van het bestaan”. Hoe 

kan een mens een goed en zinvol leven leiden in een wereld die getekend is door het kwaad?  

Voor wie:   Alle belangstellenden  Wat: Lezing ‘het Goede Leven’ 

Wanneer :  Dinsdag 18 november 2014 om 20.00 uur 

Waar:          De Voorhof, Nico Bergsteijnweg 139 te Woudenberg. Toegang vrij, open inloop. 

 

 

Rondom30. Ontmoetingsavonden voor Dertigers: 

Even time out te midden van alle dagelijkse hectiek. Even een moment van ontmoeting met 

leeftijdsgenoten. Een ontmoeting rond bronnen van geloven, rond zaken die nu een grote rol 

spelen in je leven. Een drietal inspirerende avonden als momenten van bezinning, gesprek en 

verdieping. We willen thema’s bespreken zoals het ‘dertigers dilemma’ en de ‘work-life bal-

ance’. Elke avond is een afgerond geheel. 

De eerste avond is het thema “Geluk”. Wat is dat eigenlijk? Is er een recept om gelukkig te 

worden? Wat zegt de filosoof, de dichter, de Bijbel, de coach en wat zeg jij? 

Lijkt het je leuk om met andere dertigers in gesprek te gaan, meld je dan aan voor Rondom30 

Voor wie: Voor Dertigers (max. 15 deelnemers). 

Wanneer:  Op 3 donderdagen om 20.00 uur  

Data:   Donderdag 20 november 2014, 18 december 2014, 22 januari 2015 

Waar:   In De Voorhof  Leiding:  Ds. Dick Steenks 

Inlichtingen en opgave: ds. Dick Steenks (steenks@pkndevoorhof.nl 

 

 

Praisedienst “Hof van Heden” 23 november 18.30 uu”: 

Op zondag 23 november is er een Praisedienst met Opwekkingsliederen. Het thema is: "Je 

kunt Jezus niet volgen als je stilstaat" en de CHE Live Band uit Ede verleent muzikaal haar 

medewerking. In deze dienst zal ds. Dick Steenks ingaan op het leven anno 2014, wat er van 

ons wordt verwacht en dat je soms niet goed weet in welke richting je dan kunt bewegen als 

je Jezus wilt volgen. Eén ding weten we wel: stilstaan is geen optie! 

Iedereen is van harte welkom, aanvang om 18.30 uur in De Voorhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIE, ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK: 

Al vast een schot voor de boeg zodat we volop kunnen scoren. 

Met ingang van zondag 30 november a.s. vind u een krat in de hal van De Voorhof, ge-

plaatst voor de zuil met de Zendingsbus. 

Een maand lang gaan we op voorstel van de Voedselbank pakken gemalen koffie inzame-

len. Daar is een groot tekort aan. In de komende December Schakel vind u een uitgebreide 

toelichting onder DIACONIE over het hoe en wat. 

Méér dan één pak  gemalen koffie doneren?   Wie "maalt"  daarom? Graag. 

Koffie, koffie, lekker bakkie koffie!  Voor ons lekker na de kerkdienst. 

Maar "smaakvoller"  voor diegenen die straks thuis kunnen genieten van uw bijdrage. 

Deze maand gemalen pakken koffie voor de Voedselbank. 

Volgende maand weer een ander produkt. 

Dank u wel. 

 

 

HET PERSONENBOEK : 

Leest u nog eens het complete artikel  in de komende Schakel van December. 

U kent een gezicht maar geen naam. Anderen kennen een naam maar welk gezicht hoort  

daarbij? Namen en gezichten bij elkaar geven een compleet beeld van wie wij zijn. 

Het Personenboek van de Voorhofleden. Een gids met uw foto, naam en adres. 

Elkaar beter leren kennen en meeleven wanneer nodig wordt daardoor inzichtelijker. 

In de hal van De Voorhof ligt de brief met uitgebreide informatie, dus lezen en enthousiast 

meedoen. Extra formulieren kunt u meenemen om in de omgeving waar u woont of kerken-

werk verricht extra mensen enthousiast te maken. Het is namelijk voor mensen die er be-

hoefte aan hebben fijn dat er zoveel mogelijk mensen mee doen.  

Dat personenboek moet er met uw ondersteuning snel komen. 

Alvast hartelijk dank voor uw/jouw medewerking! 
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